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Rury znormalizowane po spawaniu nie "wykazywały po zlu-
towaniu pęknięć. Autor nie znajduje ścisłego uzasadnienia
przyczyny pękania, przypuszcza jednak, że zrekrystalizo-
wane przez ogrzanie w mosiądzu ziarna dają przy przekry-
stałizowaniu drobniejsze, a na granice ich wciska się mo-
siądz. Za możliwe uważa również to, że naprężenia przy
przekrystalizowaniu powstałe są większe od wytrzymałości
tworzywa rur przy 1100° i że to powoduje pękanie mater-
iału. Mimo że teoretycznie nie wyjaśniono zjawiska w do-
stateczny sposób, stwierdzenie przyczyn jest bardzo ważne
dla praktyki. Wskutek strat cynku, mosiądz tężeje i wtedy
dla uzyskania mniejszej gęstości kąpieli lutowniczej pod-
noszą robotnicy jej temperaturę., czego — rzecz oczywista •—
należy się .starać uniknąć. [Dr.-Inż. Riede. S t. u. E. 49 (1929),
str. 1161).
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OBRÓBKA METALI.

Pasowania.
W komunikacie 'Niemieckiego Komitetu Nonma-Hzacyj-

nego '(DIN), w zeszycie drugim „Maschinenbau" z T, b. omó-
wione są dokonywane w Niemczech .usiłowania, zmierzające
do zinoirwiailizowariiia pasowań wtłaczanych w klasie
„Schilichtp.assung", równoważnej ipod 'względem dokładności
z klasą 4-!tą układu polskiego. Dotychczas istniały już normy
parowozowe (LON 2"02—205), przewidujące 'pasowania wtła-
czane w klasie „Schlichtpassiung", oraz normy wagonowe
{WAlN 25)', przewidujące jedno pasowanie wtłaczanie i jedno
skurczowe 'w Masie „Grobpasisung"; jednalk -dla o<graniczo-
nycth olbsizsarów średnic. Nowe projekty pasowań wtłacza-
nych w klasie „Schlichtpassung" pochodzą z niemieckiego
urzędu uzbrojenia oiraz fabryki Hainomag i Lirake-Hoffman-
Busch. Pierwszy jest raczej fragmentaryczny, inne, rozcią-
gnięte na olbsizary od 10—500 min, obejmują liczny szereg
pasowań wtłaczanych, opartych jednak ma niemieckiej jed-
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nostce pasowań (0,005 }/d}, co, jak zostało wyraźnie stwier-
dzone, sprzeciwia się istocie pasowań wtłaczanych. To też
średnie wciski [wahają się np. dla jednego" i tego samego

°d ifoópasowania (Pr 5 — Hanomag) w granicach
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cha niemieckiego układu pasowań, ujawniająca się w tem,
że charakter pasowania (zwłaszcza w pasowaniach luźnych
i bardzo 'ciasnych) aależny jest od -wymiaru nominalnego,
wiyistępuije tu bardzo, "wyraźnie. Widać w item wielkie trud-
ności, j.akie napotyka przemysł niemiecki, usiłując swe pa-
sowania wtłaczanie oninio wszystko „wtłoczyć" w ciasne
i nieodpowiednie dla nich ramy pierwiasltka sześciennego
z wymiaru nominalnego.

Charakterystyczne jest też usiłowanie wprowadzenia
pasowań -wtłaczanych do „Schlichtjpassuoig", a więc do. klasy
o Itak małej istasunkowo dokładności, że wartość tych pa-
sowań wydaje się być problematyczną; jest to io<:zywistem
następstwem braku w układzie niemieckim klasy pośrednie;
miedzy „Feinp-assunig" i „Schlićhitpaisisung", jakiejś , .Mittel-
passung", odpowiadającej naiszej klasie 3-ej.

Omawiany komiumikat podaje też projekt wstępny pa-
sowali wtłaczanych w klasie 2-ej, opracowany przez komitet
(SA (imiiędzynarodowego komitetu, nonm,alizacy|n©go), złoż-o.
ny z przedstawicieli Niemiec, Szwajcarji, Szwecji, Czecho-

słowacji i Francji i mający aa zadanie opracować projekt
międzynarodowego układu pasowań. Jak wiadomo, komitet
ten postanowił ograniczyć początkowo zakres isiwych pnąc
do obszaru średnic do 180 mm, gdyż w tych 'granicach roz-
bieżności układów są stosunkowo nieznaczne i doświadcze-
nie zdobyte znacznie większe, Z zadowoleniem stwierdza-
my, że pasowania wtłaczane według propozycji tego Komi-
tetu są nie!zmie.rnie zbliżone do pasowań przyjętych w na-
steyim układzie, a w każdym razie daleko bardziej niż dr>
pasowań wtłaczanych układów krajów reprezentowanych w
komitecie; przypomnieć warto, że opierając się zasadniczo
na układzie szwedzkim, w tych właśnie pasowaniach wtła-
cznych odstąpiliśmy odeń i, w drodze logicznie pomyślla-nego
koaiproanisu imiędzy ninn a układem oziecboisłowackim, stwoi-
rzyliśmy -własne pasoiwania wtłaczane. Piroljeklt komitetu
przyjąć możemy jako wyraźne potwierdzenie trafności na-
szego wyboru.
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Mito jest zwrócić uwagę na dobrą i wartościową książ-
kę, a do takiich książek należy podręcznik omawiany, i to
tak 7e wiziględu na siwói 'zakres, jak również ma sposób
uljęcia.

•Na około sześciuset stronach ujmuje autor kolejno na-
stępujące działy: I. Charakterystyka przedmiotu. II, Skła-
danie ii Tozkładamie sił, III. Momenty statyczne ii1 momenty
bezwładności. IV. Momenty zginające i1 siły ipoprze^zne iw
belkach prostyclh statycznie wyznaczalnych. V. Naprężenie
i 0'dkształcenie iprzy wyciaganiki i ściskainiu. VI, Napiręże-
tiie i odkształcenie przy zgitiainiu w pł. sił. WIl. Rówmanóe
równiowagii .sprężystej w płaszczyźnie i wykresy nalprężeń,
IX, Wyznaczanie naprężeń bezpiecznych, X. 'Uogólnienie
zjawisk z<3inaim'a i ściskania. XI Belki1 statycznie niewyzna-
caalne. XII. Układy ramowe, XIII. Układy •krzywoKni.jne.
XIV. Kratowniice przegubowe, XV. Układy r.amowo-krato)
we. XW. Enengja sprężysta. XVII, Wytrzymatiość na wpły-
wy dynamiczne. XVIII. Równowaga mas ziieimnych. XIX. Mu-
ry p-odiD-Oirowe i napory. XX, Układy przestrzenne pełne
XXI. Układy przestrz;einiMe kratowe. .

Podałem celowo zestawienie tytułów wszystkich roz-
działów, 'gdyż charakteryzuje ono najlepiej wielostronność
i całokształt kwesty), tłaktownych w tem dziele, Omówio-
ne s<ą w niem wszystkie nafważniejsze zaigadlnietnia. jak'e
stalją przed inżynierem konstruktorem i architektem, w spo-
sób pragmatycziny, ijasny, przystępny, a ścisły — i to z
ciągłem odnos.zeiniem sie do foorakretnych spraw, z jakicma
zeltknąć się mogą. iMyśl ta przebija z każdego rozdziału,
pTzez co podręcznik nabiera specjałneij wartości, Np. w
dziale XX omówłone są ipłyty, zhiorniki, koouły i sklepie-
nia krzyżowe i klasztorne. Jako inny przykład podam, że
przy omawianiu murów oporowych autor poruszył nawet
obliczanie murów śluzowych <z otwonami podłużnemi.

Wartość dzieła zwiększa samodzielne potraktowanie
poiszozetgólnych zagadnień, oiraiz podanie wyników pnąc
autora (np, o wyitrzymałości prętów złożonych w mostach
żelazmych). "

Dla inżynierów, będących głównie praktykami, byłoby
rzeczą pożyteczną dodać przykłady, ktÓTeiby ułatwiiły im
praktyczne zastosowanie książki. Uwaga ta podyktowana
jest inaczej względami czysto praktycznemaji. Jeżeli zaś cho-
dzi o treść książfó, o jej układ, o wartość wewnętrzną, to
stoi ona wysoko i jest bandzo cennym nabytkiem nasaej li-
teratury technicznej, Polecić ją gorąco można Jiietylko stu-
dentom, którzy zgłębiają dopiero nauki techniczne', ale tak-
że — bodaij czy nie w pierwszym rzędzie — i inżynierom
w pełni sił i pełni pracy.

St Bryła.


